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ஸெர்நிளட்டில் ஃப்பளங்க்ஃபுர்ட் பத்தழல் 

1929 ெஶன் 12-ம் ஹததழ அன்று அப்ள ஆட்ஹேள, 

அம்நள டித் ஃப்பளங்க்ழற்கு ஆன் 

இபண்ேளயது குமந்தனளப் ிந்தளள். 

அயலேன பத்த சஹளதரினின் ஸனர் 

நளர்ட். 



ஆின் தந்த எபே யணிர்; 

நற்றும் பதல் உ 

பத்தத்தழல் இபளடய 

அதழளரினளவும் 

ணிபுரிந்தளர். அயபேேன 

குடும்ம் ஃப்பளங்க்ஃபுர்ட்டில்  

தற்றுக்ணக்ள 

ஆண்டுள யசழத்து யந்தது. 

ஆஹேள ஃப்பளங்க் 1916 

குடும் புேம் 1900 



ஆன் ிந்த சநனம் ஸெர்நினின் ழந டிநள இபேந்தது. 

ட்சக்ணக்ள ஸெர்நளினர்ள் ஹய யளய்ப்ில்ளநல் 

துன்ப்ட்டுக்ஸளண்டு இபேந்தளர்ள். நக்ள் நழவும் குமப்நேந்து 

ளட்றழ ட்சழனின் தயபள அஹேளல்ஃப் லழட்ரின் ந 

தூண்டும் உபனின்ளல் ஈர்க்ப்ட்ேளர்ள். ஸெர்நினின் 

ஸளபேளதளபப் ிபச்சழலக்கு அயர்  அப்ளயி நக் -- 

ஸபேம்ளலும் பெதர் -- குற்ம் சளட்டிளர். 

ஆன் 3-யது யனதழல் 



எபே ஹதர்தத் ஸதளேர்ந்து 1933ெயரினில் 

லழட்ர் ஸெர்நினின் அதழர் ஆதும்  

பெதர்ள் ஹயஇமந்தளர்ள்; அயர்ள் ழுதழன 

புத்தங்ள் ழக்ப்ட்ே. 

அதளல், பெதர்ள ஃப்பளங்க் குடும்ம் தங்ள் யடீ்ேபம், 

ளட்ேபம் யிட்டு ஸயிஹனஹயண்டின ழர்ப்ந்தம் ற்ட்ேது. 

தங்லேன ளதுளப்ிற்ள லளந்தழல் உள் 

ஆம்ஸ்ேர்ேளம் ப அேந்தளர்ள். 



துயக்த்தழல் ஆின் யளழ்க் அங்கு அநதழனளஹய இபேந்தது. நளண்டிஹசளரி 

ள்ினில் நளணயர் ளேங்ள் ழுதச் ஸசளன் ஹளது ஆனுக்கு ழன 

ற்ள் ஹதளன்ழ.  ளேங் அபங்த்தழல் ற்ழன ஹளது அயள் 

துடிப்புேன் ப்ள இபேந்ததளல் சழந்த ளத்தழபங்ில் டிக் யளய்ப்பு 

ழேத்தது. தளன் ழுத்தளபளஹயள அல்து தழபப்ே ட்சத்தழபநளஹயள ஆ 

ஆசப்ட்ேளள். 

தன் சழஹழதழ 
றளஹ உேன் 

ஆன் நளண்டிஹசளரி ள்ினில் 1935 

ஆின் த்தளயதுிந்த ளள் 



ஆன் நளண்டிஹசளரி ள்ினில் 1942 



ந்த துஹயச உணர்யிழபேந்து தப்ிக் ஸெர்நினிழபேந்து ஸயிஹனழளர்ஹள 

அது அயர் அங்ஹபம் ஸதளேர்ந்து யந்தது.இபண்ேளயது உப் ஹளர் 1939-ல் 

ஆபம்ிக், ஸெர்நினின் பளடயம் என்ன் ின் என்ள  ஹபளின ளடு 

ஸயன்து. 1940-ல் லளந்தழன் ஹநலும் ே டுத்தது. 

 
ளட்றழ ஹளர்யபீர்ள் ஸபனில் ழனங், ல்ப்புங்ள் னளயற்பம் 

ளதுளத்து யந்தர். ங்ழபேந்தும் தப்ிச் ஸசல் படினளத ழ. அப்டினள எபே 

பெதர் தப்ி ஸயிஹனழளலும் ஹயறு ங்கும் ஹளயதற்கு இேபம் இல். 

எவ்ஸயளபே ளடும் என்ன் ின் என்ள பெத அதழ தங்ள் ளட்டிற்குள் 

தமன அனுநதழக்யில். 



ஆம்ஸ்ேர்ேளம் பெதர்ள் தங்ள் அேனளநள ஆேனில் நஞ்சள் ட்சத்தழபம் 

அணிபம்டி ட்ேளனப்டுத்தப்ட்ேர். தழபனபங்குள், பூங்ளக்ள், 

ீச்சல்குங்ள் இயற்ழல் தமயதற்கு பெதர்லக்கு அனுநதழ ழேனளது. பனில் 

யண்டிில், ளர்ில், ன் நழதழயண்டிில் கூே சயளரி ஸசய்பம் உரிந 

அயர்லக்குக் ஸளடுக்ப்ேயில்.ேச்சுப் ள்ிக்கூேங்ள் அயர்லக்கு 

பேப்ட்ே. ஆஹய ஆன், நளண்டிஹசளரி ள்ினிழபேந்து ஸயிஹனழ பெதர்ின் 

இபண்ேளம்ழ ள்ினில் ஹசர்ந்தளள். 



ஆின் தழபன்ளயது ிந்தள 1942-ல் 

ஸளண்ேளடிளர்ள். அயலக்குக் ழேத்த  

ரிசுில் ஏன்று ஸயற்றுத்தளலேன் எபே புத்தம்; அத 

தன்னுேன அன்ளே ழழ்ச்சழ குழப்ஹேள 

உஹனளழத்து அதற்கு „ழட்டி‟ ன்று ஸனரிட்ேளள்.  

ஆன் நற்றும் ேஸ்றல் 

டுக் அ 

1942 ெஷ ந்தளம் ஹததழ,எபே ஞளனிறு அன்று ஆின் பத்த சஹளதரி 

நளர்ட்டுக்கு ஸதளமழளர் பளநழற்கு யந்து அங்கு எபே ஸதளமழற்சளனில் 

ஹய ஸசய்ன ஹயண்டும் ன் அழக் யந்தது. 

பெதர்ள் அனுப்ப்ட்ே பளம்ள்  இபேந்த; அங்கு அயர்ள் 

யதக்ப்ட்ேதுநல்ளநல் ஸள  ஸசய்னப்டுயதும் உண்டு. பெதர்ள் 

அடிக்டி எபே பளநழல் இபேந்து ஹயறு பளநழற்கு நளற்ப்டுயளர்ள்.  ளட்றழ 
ட்ேக்கு நளர்ட் அடிணிந்தளல் அய நீண்டும் தளங்ள் எபேஹளதும் 

ளர்க்படினளது ன்று ஃப்பளங்க் குடும்த்தழபேக்குத் ஸதரிபம்.  

ஃஹன் ேளன் தம்தழின் 

டுக் அ நற்றும் 

சநனல் அ-

னளயபேம்என்ளக் கூடும் 

இேம். 

பண் 

டீ்ேரின் 

அ 

டித், ஆட்ஹேள, நளர்ட் 

டுக் அ 

ஆின் தழபன்ளயது ிந்த ளள் 

பேம் புத்த அநளரி 



இத தயிர்ப்தற்ள அயர்ள் எிந்து துங்ழக் 

ஸளண்ேளர்ள். இதற்ள ஆட்ஹேள ஃப்பளங்க் அயபது ணி 
ஸசய்பம்  ட்டிேத்தழன் நளடினில் எபே இபசழன 

புதுப்குதழன தனளர் ஸசய்தளர்.  



ஆின் குடும்த்தளர்ள் தங்ள் ஆே 

நயிேத்தழற்கு டுத்துப் ஹள ஹயண்டும்; ஆளல் 

யபளயது ளர்க்கும்டி ழபங்நளக் ப்ஸட்டினில் 

டுத்து ஸசன்ளல் அயர்ள் தப்ிக் பனல்யதக் 

ளட்டிக் ஸளடுத்துயிடும். ஆஹய, அதழளனில் தழங்ள் 

அன்று ஆன் இபண்டு உள் ஆே, பன்று ஹெளடி 

ளற்சட்ே, புது ஆே, அபப்ளயளே நற்றும் எபே 

ெளக்ஸட் அணிந்துக் ஸளண்ேளள். „யேதுபேயத்தழற்கு 

ஹளயது ஹளல் ளங்ள் ஆே என்று ஹநல் 

என்ள அணிந்துக் ஸளண்ஹேளம்‟ ன்று தது ேனிரினில் 

ழுதழனிபேக்ழளள். 

நளர்ட், ஆன், டித், ஆட்ஹேள ஃப்பளங்க் 



ஆன், தளன் டுத்துச்ஸசன் ள்ிக்கூேப் னில் துணி 

தழணித்தழபேக்ளம் தளன். ஆளல் அப்டி ஸசய்னளநல் அதழல் 

புத்தங்ள், மன டிதங்ள், தன் அன்ளே குழப்ஹடு இயற் 

ல்ளம் பட்ேட்டிளள். “ஆேயிே க்கு ழவுள் 

இன்னும் பக்ழனநளது” ன்று ிகு ழுதழ இபேந்தளள். 



ஆட்ஹேள ஃப்பளங்க் 

டித் ஃிபளங்க் டீ்ேர் ஃஹன்ேளன் 

ஆன் ஃிபளங்க் 



அயர்ள் துங்ழ யசழத்து யந்த இேத்தழல் ளன்கு அள், 

எபே குின, தயிப படம் இபேந்த. 

ளட்றழிேநழபேந்து எிந்துக் ஸளண்ே அயர்லேன 

ளன்கு சழஹழதர்ள் – ஃஹன் ேளன், அயபேேன நயி, 
அயர்ின் நன் டீ்ேர், ல்நபேத்துயர் ஆல்ர்ட் டுஸ்றல் 

– இந்த இேத்த ஃிபளங்க் குடும்த்தழபேேன் ழர்ந்து 

ஸளண்ேளர்ள். 

நளர்ட் 

ேளக்ேர் டுஸ்றல் 

ஸ்ரீநதழ ஃஹன் ேளன் 

ஸ்ரீ ஃஹன் ேளன் 



பேம் புத்த அநளரி 



இயர்ள் எிந்தழபேந்த இேத்தழற்கு ஹளகும் டி நக் எபே பேம் புத்த 

அநளரி ஸசய்து ஸளண்ேளர்ள். தங் யபேம் ண்ளணிக்யில் ன்த  

ழச்சனப்டுத்தழக்ஸளண்டு, இயர்லேன சழஹழதர்ள் உணவு, த்தழரி இதப 

ஸளபேட் நத்துக் ஸளண்டுயந்தளர்ள். இந்த ேச் நக்ள் தங்ள் உனிப 

னணம் யத்துதளன் உதயிர் ன்று ஸசளல்ஹயண்டும்.  இயர்ள் ஸசய்யது 

பெதர்லக்குத் ஸதரினயந்தழபேந்தளல் இயர்பம் ளட்றழ அதழளரிள் ஸயிஹன 

யிபட்டி இபேப்ளர்ள். 

 
வஹம உள் அலுயத்தழஹள நற்றும் ழேங்ழஹள நக்ள் ஹயஸசய்பம் 

ஹபத்தழல், குழப்ள ஆனும் நற்யர்லம் ஸநௌநளஹய இபேக் ஹயண்டி 

இபேந்தது. அயர்ள் துிபம் சப்தம் ஹளேளநல் ழசுழசுத்துத்தளன் ஹச இனலும். 

சழஹழதழ நீப் ெஸீ் 



தன்னுேன சழழன அனின் சுயர்ில் தழபப்ே ட்சத்தழபங்ின் 

ேங் எட்டியத்தளள் ஆன். ஆபம் ளட்ில் அயள் நழழ்ச்சழபேஹ 

இபேந்தளள். தன்னுேன ளட்குழப்ில் தங்லேன நயிேத்தழல் ளம் 

மழத்தது „எபே யிசழத்தழபநள ஹளர்டிங் யிடுதழனில் தங்ழன யிடுப ளட்ள் 

ஹளல் இபேந்தது‟ ன்று ழுதழளள். 



ஆளல் சவக்ழபஹந அயலக்கு யளழ்க் 

அலுத்துயிட்ேது. ளள்ஹதளறும் க்குன அஹத 

உணவு. “ப்ஹளதும் ழட்ி னீ்ஸ், லளரிளட் 

னீ்ஸ் ன்று தழபேம்தழபேம் சளப்ிட்டு அதப் 

ளர்த்தளஹ க்கு ிடிக்ளநல் ஹளய்யிட்ேது”, 

ன்று ஆன் குழப்ிட்ேளள். தயிப அஹத 

நிதர்ஹளேஹய ப்ஹளதும் இபேந்ததளல் 

அயர்லக்குள் ழன யியளதங்லந ற்ட்ே. 



இபயில் ஸரின ஸபேச்சளிள் 

ஏடுயதும்,ஸளள்னர்ள் ழேங் 

சூபனளடும் இபச்சலும் ஹட்ே.  தயிப, 

அடிக்டி துப்ளக்ழ சுடுதல், சபன்ின் அல், 

குண்டுள் யிழுதல் ஹளன் சப்தபம் 

யந்துஸளண்டிபேந்த. தழஸட்டு நளதங்ள் 

த நயள இபேந்த ின் ”ளன் 

ல்ளயற்ழற்கும் நழவும் 

ங்குழஹன்.......ஹசுயதற்கு, சுதந்தழபத்தழற்கு,  

ண்ர்லக்ள, திநக்ள............ நற்றும் 

அழுயதற்ளவும் கூே நழவுஹந ங்குழஹன்”, 

ன்று ஆன் ழுதழளள். 

 
இபேந்தும், ஆன், தளன் அதழர்ஷ்ேசளழ ன்றும் 

புரிந்துக் ஸளண்ேளள். அயள் நயள இபேந்த 

சநனம் நற் பெதர் ளட்றழ ஆட்சழ ிடித்து 

சழனில் அேத்துக்ஸளண்டு இபேந்தது. 



ஆன் இபே யபேேங்லக்கு ஹநல் இவ்யளறு 

நந்தழபேந்தளள். தன்னுேன ேனரினில் அப்ஹளதன 

ஹளர் ழனப் ற்ழபம், எிந்து தன் கூேஹய இபேந்த 

டீ்ேர் ேளனுேன் யர்ந்து யந்த அன் ற்ழபம் 

குழத்தழபேக்ழளள். 

டீ்ேர் ஃஹன் 



1944-ம் ஆண்டு டுயில், ஸெர்நி ஹளரில் ஹதளற்த் ஸதளேங்ழனது. 

ஆனும், கூே இபேந்தயர்லக்கும், இன்னும் சழ ளட்ள் இப்டிஹன 

நயள இபேந்தளல் தளங்ள் தப்ித்துயிேளம் ன்று உணர்ந்தளர்ள். 

ஆளல் ஆஸ்ட் 4, 1944-ல் அதழர்ஷ்ேம் அயர் யிட்டுயிட்ேது. 

அயர்ின் நயிேத்தக் அழந்து ஸளண்ே ளட்றழ அங்கு 

புகுந்துயிட்ேது. 





இபே ளட்ள், லும்-இபவுநள னணம் ஸசய்த ிகு, பனில் யண்டி தவுள் 

தழக்ப்ட்ே. அயர்ள் ஹளந்து ளட்டின் ஐஷ்யிட்ஸ் ப்ட்ே ளட்றழனின் 

ஸள பளநழற்கு டுத்து ஸசல்ப்ட்ேளர்ள். பளநழன் தம யளனிழன் ஹநல் 

“ஹய உங்லக்கு சுதந்தழபம் ஸளடுக்கும்” ன்று ளணப்ட்ே யிம்ப 

ன ஆன் யித்தளள். ஆளல் அது ஸயறும் ஸளய். 

 
ழமக்கு லளந்தழல் இபேந்த ஸயஸ்ேர்ஹளர்க் 

பளநழற்கு பூட்ேப்ட்ே பனில் யண்டிில் ஆனும், 

நற்யர்லம் அனுப்ப்ட்ேளர்ள். எபே 

நளதத்தழற்குப் ிகு அயர் ஹயறு யண்டிக்கு 

நளற்ழளர்ள். ஆட்ஹேள ஃப்பளன்ங்க் தன் குடும்ம் 

ிரிந்துஹளய் யிேளம் ன்று உணர்ந்து, உப் ஹளர் 

படிந்த ிகு நறுடிபம் சந்தழக்ளம் ன்று 

ஸ்யிட்சர்ளந்து பயரி என்க் ஸளடுத்தளர். 



ஐஷ்யிட்ற அேந்த தழில் சழப உேஹ 

தீர்த்துக்ட்டுயதற்ள „ஸளறுக்ழளர்ள்‟. ஆன் ஹளன் 

நற்யர் ஹய யளங் யிட்டு யத்தளர்ள். அந்த 

குிரில்,உணவு, ஆேின் ற்ளக்குபேன் அடிபம் 

தளங் படினளநல் சழர் இந்தும் ஹளளர்ள்.  

 
ஆின் படி ஸயட்ேப்ட்ேது. அயள் ேபம்குந்து 

ஹளனிற்று. ஆளல் அங்ஹபம் ஆன் “ப்ளவும், 

அன்புேனும் தளன் இபேந்தளள்” ன்று ஐஷ்யிட்றழல் இபேந்து 

ப்டிஹனள தப்ித்த எபே ஸண்நணி கூழனிபேக்ழளள். 

काम से तुम्हें मकु्तत ममलेगी 



அக்ஹேளர் நளதம், ஆனும், நளர்டும் ஸெர்நினில் இபேந்த ஸர்ன் ஸல்ஸசன் 

ன் பளநழற்கு டுத்துச்ஸசல்ப்ட்ேளர்ள். உணவு, தண்ணரீ் துவுஹந 

இல்ளநல், யினளதழள் ழந்த பளம் அது. ஆனும், நளர்டும் „ேஃஸ்‟ 

ன் ஹளனளல் டீிக்ப்ட்ேளர்ள். 1945 ஃிப்பயரி-நளர்ச் நளதத்தழல் சழனளலும், 

ஹளனளலும் பதழல் நளர்டும் ிகு தழந்ஹத யனதள ஆனும் இந்து 

ஹளளர்ள். 



1945, ஹந நளதம் ட்ேளம் ஹததழ ஹளர் படியேந்தது. பத்தத்தழல் ளட்றழ 
நக்ளல் அறுது ட்சம் பெதர்ள் ஸளல்ப்ட்ேளர்ள். 

ழனளயர்ில் த்து, தழந்து ட்சம் குமந்தள்! லளந்தழல் 

1940-ல் யளழ்ந்த எபேட்சத்து இபேதளனிபம் பெதர்ில் தழளளனிபம் 

ஹர் நட்டுஹந தப்ிப்ிமத்தளர்ள். ஆம்ஸ்ேர்ேம்-ல் தநயள 

எிந்துக் ஸளண்டிபேந்த ட்டு ஹர்ில், ஆட்ஹேள நட்டுஹந உனிர் 

ிமத்தளர். ஊபற்யர்ள், நக் ஹளளறுேனயர்ள், 

ிச்சக்ளபர்ள், ஹளரின் பஷ்ன தழள், ஹபளநளினர்ள், 

ஏரிச்ஹசர்க்னளர்ள் நற்றும் ம்பெிஸ்டுள்   இன்னும்  

ட்சக்ணக்ள நிதர் ளட்றழ அதழளரிள் ஸளன்று குயித்து 

யிட்ேர். 



ஆட்ஹேள ஃப்பளங்க் ஆம்ஸ்ேர்ேம் தழபேம்ினதும், னளஹபள அயரிேம் ஆன் 

ழுதழனிபேந்த குழப்ஹேக் ஸளடுத்தளர்ள். இந்த குழப்ஹடு பதல்பதழல்  1945-

ல் ஸயினிேப்ட்ேது. அதற்கு ிகு ம்து ஸநளமழில் ஸநளமழஸனர்க்ப்ட்டு 

 ட்சக்ணக்ள நக்ள் அதப் டித்தளர்ள்.அயர்ள் இதழழபேந்து பத்தத்தழன் 

ஸளடூபங் அழந்து ஸளள்படிந்தது. ளபட்சங்பம், ஸயறுப்பம் 

பன்ிட்டு நிதர்லக்கு ற்ட்ே துன்ங்பம், ணக்ழல்ளதயர்ின் 

உனிர் ழனளதபம் ஸதரிந்து ஸளண்ேளர்ள்.  

 
இந்த „ஹலளஹளளஸ்ட்‟ ஸளடூபத்தழன் ஹபமழய, ட்சக்ணக்ள நிதர் 

தழட்ேநழட்டு ஸளன்மழத்தத,  நக்ளல் புரிந்துக் ஸளள் படினயில். 

ஆளல் ஆன் ழுதழன குழப்ஹட்ே யளசழத்தவுேன் அதன் தளக்ம் பழுநனள 

புளனிற்று .அயர்ள் ளதழக்ப்ட்ேயப எபேயபனளயது அழயளர்ள் 

அல்யள! அயர்ள் ஆ அழந்தளர்ள். 



                                                            ஆசழரினரின் குழப்புள். 

 
ஆம்ஸ்ேர்ேளநழல் உள் இபசழன துங்ழேம் இப்ஹளது எபே அபேம் ஸளபேட்ளட்சழனள 

ஸளது நக்லக்கு தழக்ப்ட்டு, ஆன் ஃவுண்ஹேரன் பம் இனக்ப்டுழது. 

 
ஆன் ஃப்பளங்க்,1942ழபேந்து 1945 யப தது ேனரினில் ழுதழ ஸளண்டிபேந்தளள். 

ின்ளல் ழேத்த இபண்ேளயது, பன்ளயது குதழலேன் சழ உதழரி தளள்ில் 

இபேந்த குழப்புள் னளயற்பம் ஹசர்த்து தளன் ிபல்னநள „ஆின் ேனரி‟ 

ிபசுரிக்ப்ட்ேது. இது பதன்பதழல் ேச்சு ஸநளமழனில் இபசழன ின்ிண (Het 

Achterhuis – the Annex) ன் தப்ில் ஸயினிேப்ட்ேது..  

 
ஃப்பளங்க் குடும்த்தபம், நற்யர்பம் ளட்றழ அதழளரிள் து ஸசய்து ஸளண்டு 

ஹள ிகு அந்த நயிேத்தழழபேந்து சழ உதழரிதளள்க் ண்ஸேடுத்தளர்ள். 

தன்குழப்ஹடு ஸயினிேப்ட்ேளல், சழ ஸனர் நளற் ஹயன்டும் ன்று ஆன் 

ண்ணினிபேந்தயர்ின் ட்டினல் அதழல் இபேந்தது. ஃஹன்ேளன் ன் ஸனப ஃஹன் 

ன்று நளற் யிபேம்ிளள்; ஆல்ஸர்ட் ிஃஸர் ன்தற்கு தழள ஆல்ஸர்ட் டுஸ்றல் 

ன் ஸனப ழுத ழத்தழபேந்தளள். 

 
பக்ழனநள இந்த ேனரி ன் சப்ள, துன் ழவு தூண்டும் என்று. ஆன் 

ஹளல், ன் அம்நளவும் ஸெர்நினில் ஃப்பளன்க்ஃபுர்ட் ஆம் ஸநனின் ரில் ிந்தளர். 

ஃப்பளங்க் குடும்த்தளர் யளழ்ந்துயந்தது ஹளல் அயர் குடும்பம் தற்றுக்ணக்ள 

ஆண்டுள் அங்கு யளழ்ந்தது. ன் அம்நளவும், அயபது ஸற்ஹளர்ள், சஹளதரி நற்றும் 

சஹளதபர் உேன் ளட்றழ அட்டூமழனங்ிிபேந்து தப்ிக் லளந்தழல் ஆம்ஸ்ேர்ேம் 

ஸசன்ளர். அதழர்ஷ்ேயசநள,1939-ல் ஸெர்நி ேஸனடுப்ிற்கு பன்ஹ அயர்ள் 

லளந்த யிட்டு ஸயிஹனழயிட்ேளர்ள். 

 
பேம் தபக்குயள ண்டம், இந்த புத்தத்தழல் குழப்ிேப்ட்டுள், ஹபளநளினர்ள் 

ஸளதுயள ெழப்சவஸ் ன்று அமக்ப்டுழளர்ள். 

                                                          
                                                           ஹேயிட்  ஆட்ர் 

                                                            ெயரி 19, 1992 

  



ழவுக்குரின ஹததழள். 

  
1929   ெஶன் 12-ம் ஹததழ அன்று ஃப்பளன்க்ஃபுர்ட் ஆம் ஸநனின் பத்தழ  

           ிந்தளள். 

  
1933   குடும்த்தளபேேன் லளந் ளட்டில் ஆம்ஸ்ேர்ேம் ன்   ஊபேக்கு ஸசன்ளள்.   

        
1939   இபண்ேளம் உ ஹளர் ஆபம்ித்தது. 

  
1940   ஹந நளதம் 10-ம் ஹததழ ஸெர்நன் பளடயம் லளந்த ேஸனடுத்தது. 

  
1942  ெஶன் நளதம் 12-ம் ஹததழ அன்று அயலேன ிந்த ளள் ரிசள  

          ஸயற்று தளலேன் எபே புத்தம் ழேத்தது. அத அயள் தன்னுேன ேனரினள  

          னன்டுத்தழளள்.  

  
1942   ெஶ 6-ம் ஹததழ ஃப்பளங்க் குடும்ம் நயிேத்தழற்குச்ஸசன்து.. 

  
1944   ஆஸ்ட் 4-ம் ஹததழ ஃப்பளங்க் குடும்பம், அயர்லேன் எிந்தழபேந்தயர்லம் தழ             
           ஸசய்னப்ட்ேளர்ள். 

  
1944   ஸசப்ேம்ர் 3-ம் ஹததழ ஆன் கூே இபேந்தயர்ள் னளயபேம் ஐஷ்யிட்ஸ்கு 

           அனுப்ப்ட்ேளர்ள். 

  
1944   அக்ஹேளர் நளதம், ஆன், அயலேன சஹளதரி நளர்ட் இபேயபேம்  

           ஹர்ன் ஸல்சன் பளநழற்கு டுத்து ஸசல்ப்ட்ேளர்ள். 

  
1945   ஃிப்பயரி ேசழ அல்து நளர்ச் ஸதளேக்த்தழல் ஸர்ன் ஸல்ஸசன்-ல்  

           ஆன் இந்துயிட்ேளள்.  

  
1947   ஆன் ழுதழன ேனரி ஸயினிேப்ட்ேதது. 

  



•         ஹேயிட்  அட்ரின் நற் சழத்தழப புத்த யளழ் 

யபளறுள். 

 
•  ெளர்ஜ் யளரழங்ேன்                         ஹபளறள ளர்க்ஸ்                                 

•  ஆப்பலளம் ழங்ன்                       பளர்ட் இ ழ  
•  நளர்டின் லுதளர் ழங், ெஷினர்                 ஹறளெஷர்ர் ட்பைத் 

•  தளநஸ் ஸெஃர்சன்                                     ஹெக்ழ பளின்றன் 

•  ஸஞ்ெநழன் ஃப்பளங்க்ழன்                          ளல் ரியினர் 

•  ஸலன் ஸர்                            ஹட்ரிக் ஸலன்ழ 
•  ளர் பைறஸயல்ட்                                 ஹேயி க்ஹபளஸட் 

•  ழரிஸ்ேஃர் ஸளம்ஸ்                           தளநஸ் ஆல்யள  டிறன்
   ெளன் ஃப் ஸன்டி                                   லூனிஸ் ப்ஹபய்ழ 
•  சய்ஹநளன் ஸளழயளர்                                   துர்குட் நளர்ரல் 

•  ஹலரினட் ேப்நன்                                        அஹநழனள இனர்லளர்ட் 

•  ஃப்ளஸபன்ஸ் டிங்ஹல்                           ெளர்ஜ் யளரழங்ேன் ளர்ஸயர் 

• ஸெஸ்ஸீ என்ஸ்                                            சளளயள 

•  ஆன் ஃப்பளங்க்                        ட்யட் ஹேயிட் றன்ஹலளயர் 

•   ஃப்ஸபட்ரிக் ேக்ஸ்                                      ஹலரினட் சீ்சர் ஸ்ஹேளவ் 

•         றழட்டிங் புல் 


